
Datum

Fullständigt namn (var god texta)

Vi ansöker om prövning av hinder mot äktenskap/registrering av partnerskap
(hindersprövning) och avger samtidigt följande försäkran.

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Fullständigt namn (var god texta)

- är vi inte halvsyskon* - är vi inte halvsyskon*

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)
Blivande make/maka/partner Blivande make/maka/partner

E-postadress

Härmed försäkrar jag på heder och samvete följande

Telefon dagtid (även riktnummer)

Försäkran

Jag har aldrig ingått äktenskap/låtit registrera partnerskap

antal gånger

Såvitt jag känner till
- är jag och min blivande make/maka/partner inte helsyskon

eller släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led

Jag har aldrig ingått äktenskap/låtit registrera partnerskap

antal gånger

Såvitt jag känner till
- är jag och min blivande make/maka/partner inte helsyskon

eller släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led

Jag har förut ingått äktenskap/låtit registrera
partnerskap

Härmed försäkrar jag på heder och samvete följande
Försäkran

* De som är halvsyskon får ingå äktenskap/registrera partnerskap efter tillstånd av länsstyrelsen. Detsamma
gäller de som är helsyskon genom adoption. Om du bifogar tillstånd av länsstyrelsen ska du inte fylla i detta alternativ.

Jag har förut ingått äktenskap/låtit
registrera partnerskap

Underskrift

Namnförtydligande (var god texta)

Underskrift

Namnförtydligande (var god texta)

Underskrift

E-postadress

Telefon dagtid (även riktnummer)

Underskrift

Hindersprövning
Ansökan och försäkran

Läs först bifogade upplysningar.

Skatteverkets inläsningscentral
Enhet 2002
839 86 Östersund

Blanketten skickas till

Ansökan och försäkran måste undertecknas av er.

Övriga upplysningar
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Myndighetens anteckningar (Fylls i manuellt)

* Skatteverket



Upplysningar om hindersprövning
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Hindersprövning, Ansökan och försäkran (SKV 7880) används vid ansökan 
och försäkran om hindersprövning inför svensk vigsel eller registrering av 
partnerskap.

Skatteverket kontrollerar att det inte finns hinder mot äktenskapet eller 
partnerskapet och utfärdar intyg om detta. För vigsel utfärdar Skatteverket, 
Intyg om hindersprövning - vigsel (SKV 7681) och Vigsel - intyg (SKV 
7882). För registrering av partnerskap utfärdar Skatteverket, Intyg om 
hindersprövning - partnerskap (SKV 7686) och Registrering av partnerskap 
- intyg (SKV 7887). Intygen skickas till först angiven person (i rutan till vänster 
på blanketten). Vill ni ha intygen till annan adress kan ni ange det i rutan för 
”Övriga upplysningar”. 

Intyg om hindersprövning gäller i fyra månader från dagen för utfärdandet.

Lämna intygen till vigsel- eller registreringsförrättaren. Den som förrättat vigseln 
eller registreringen av partnerskapet underrättar Skatteverket om detta. 
Skatteverket meddelar sedan andra myndigheter om ert nya civilstånd.

När ni gifter er eller registrerar partnerskap ska ni anmäla till Skatteverket vilket 
efternamn som ni ska bära. Anmälan ska göras även om någon behåller tidigare 
efternamn. Gör anmälan om efternamn på blankett Efternamn, anmälan (SKV 
7831). Ni kan lämna anmälan samtidigt med ansökan om hindersprövning eller 
senast i samband med vigseln eller registreringen av partnerskapet. Läs mer i 
upplysningar om makars efternamn och mellannamn (SKV 7833).

Så här fyller ni i blanketten 
Texta tydligt på blanketten eftersom uppgifterna läses maskinellt. Det är även 
viktigt att alla uppgifter är fullständiga och korrekta. 

1. Blivande make/maka/partner
Fyll i uppgift om personnummer och fullständigt namn. Kom ihåg att ta med 
sekelsiffran i personnumret. Saknas personnummer, fyll i födelsedatum 
(ÅÅÅÅ-MM-DD) i rutan för ”Personnummer”.

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Fullständigt namn (var god texta) Fullständigt namn (var god texta)

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)
Blivande make/maka/partner

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Fullständigt namn (var god texta) Fullständigt namn (var god texta)

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)
Blivande make/maka/partner

T.ex. så här

Eller så här

19761022-2387 19780321-2393

Lotta Arvidsson Hektor Kronstrå

Alfons RadilaEMMI KLINGSPOR

19800109-2389 1980-04-16

Blivande make/maka/partner

Blivande make/maka/partner



T.ex. så här

Jag har aldrig ingått äktenskap/låtit registrera partnerskap Jag har aldrig ingått äktenskap/låtit registrera partnerskap

Jag har förut ingått äktenskap/låtit 
registrera partnerskap

Antal gånger Jag har förut ingått äktenskap/låtit 
registrera partnerskap

Antal gånger

Såvitt jag känner till
 - är jag och min blivande make/maka/partner inte helsyskon 
eller släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led

3. Övriga upplysningar
Du som inte är folkbokförd ska lämna uppgift om födelseort, födelseland, 
medborgarskap, kön och civilstånd. Dessa uppgifter ska vara styrkta med kopia av 
pass samt annan handling t.ex. skilsmässodom eller dödsattest för tidigare make.

Övriga upplysningar
Födelseort = New York, New York
Födelseland = USA
Medborgare i = USA
Kön = Man

Här kan ni också fylla i till vilken adress ni vill ha intygen skickade, om ni inte vill 
ha dem till den först angivna personen. 

4. Underskrift
Var och en skriver under ansökan. När du skriver under med ditt namn så 
försäkrar du att de lämnade uppgifterna om dig är riktiga och fullständiga. 
Blanketten måste vara undertecknad av båda sökande för att Skatteverket ska 
kunna behandla ansökan. Skriv under anmälan och texta även namnet under 
namnförtydligande. Det är bra om ni också fyller i telefonnummer och eventuell 
e-postadress, det underlättar om Skatteverket skulle behöva kontakta er. 

T.ex. så här

2. Försäkran
Här avger var och en sin försäkran genom att kryssa i vad som gäller för 
respektive person. Om någon av er tidigare varit gift eller registrerad partner 
ska den dessutom fylla i antalet gånger. 
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*De som är halvsyskon får ingå äktenskap/registrera partnerskap efter tillstånd av länstyrelsen. Detsamma gäller 
de som är helsyskon genom adoption. Om du bifogar tillstånd av länsstyrelsen ska du inte fylla i detta alternativ.

Försäkran
Härmed försäkrar jag på heder och samvete följande

Försäkran
Härmed försäkrar jag på heder och samvete följande

 - är vi inte halvsyskon*

Såvitt jag känner till
 - är jag och min blivande make/maka/partner inte helsyskon 
eller släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led

 - är vi inte halvsyskon*

2

Du som inte är folkbokförd ska lämna ytterligare uppgifter. Uppgifterna kan 
lämnas i rutan för ”Övriga upplysningar” eller på baksidan av blanketten. 
Kontakta Skatteupplysningen eller Skatteverkets webbplats för mer information.
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